SOPHtAÄRŤ
Divadelní agentura. Školni 392. Švihov. tel: +420602549883. W\w/.sophia-art.cz. mail: soukup@sophia-art,cz, č,ú,: 6541741001/5500

Smlouva
Poŕadatelem:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zast.:

O

zajišténí predstavení

Mesto Sládkovičovo, TI Inovatech
Fučíkova 460,92521
Sládkovičovo
00306177
21006746

(dále jen "poradatel")

a
Agenturou:
se sídlem:
IČO:
zast.:

Sophia-Art
Škoiní 392, 340 12 Švihov
01068661
Karlem Soukupem

(dále jen "agentura")
uzavírají tuto smlouvu o zajišténl

predstavení

l. Predmet
Agentura se zavazuje na základe této smlouvy a pri splnení veškerých podmínek stanovených pro
poŕadatele touto smlouvou realizovat predstavení "LÁSKA A PÁREČKY" (dále jen "predstavenľ').
Sládkovičovo
Místo konání predstavení:
20.1.2013
Dne:
19,00
Hodina:
120 minut
Délka predstavení:
die potreby poŕadatele
Prestávka:
Jan Revai, Kateŕlna Janečková, Karel Zima, Jarmil Škvrna a Juraj Bernát
Herecké obsazení:

II. Platební podmínky
Za zrealizované predstavení zaplatí poŕadatel aqentuŕe paušální cenu ve výši 38.750,tri cetosm tis ícesedmsetpadesátkoru nčeských) .

Kč (slovy:

1. Cena zahrnuje dopravu urnélcú a kulis na místo realizace predstavení a zpét (cestovné výdaje die
vyhl. Ministerstva práce a soc. vecí č.357/2007 Sb.).
2. Poŕadatel se zavazuje zaplatit dohodnutou paušální cenu na základe faktury
daňového dokladu vystaveného agenturou hotové v den konání predstavení.

s náležitostmi

3. Poŕadatel závazné potvrzuje svoji platební schopnost k úhrade všech položek v uzavŕené smlouvé a
dodrží splatnost vystavené faktury. V prípade nedodržení termínu splatnosti faktury uhradí
poŕadatel aqentuŕe navíc dohodnutou smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky za každý
den prodiení platby. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo agentury na náhradu škody v plné
výši.
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III. Závazky agentury
1. Agentura se zavazuje, že se umelci a další osoby spojené s realizací predstavení dostaví na místo
realizace predstavení včas, tj, tak, aby bylo možno zahájit predstavení ve sjednanou dobu.
Agentura se zavazuje, že umelecký výkon bude proveden ŕádné a svedomite a v celém sjednaném
rozsahu.

IV. Závazky poŕadatele
1. Poŕadatel je zodpovedný za dodržení všech technických podmínek stanovených touto smlouvou pro
uskutečnéní predstavení:
a) parkovací místa pro mikrobus s herci a automobil s vlekem (dekorace)
b) prístup do divadla pro stavbu scény 4 hodin, pro zvuk a svetla 3 hodiny pred začátkem predstavení
c) CD pŕehrávač s funkcí autopauza popr, MD pŕehrávač
d) zvukový pult
e) zesilovač
f) odpovídající kabeláž
g) posazení zvukaŕe umožňující pŕední pohled na jevišté a současné ovládání zvukové a svetelné
aparatury z jedno ho místa
h) reflektory zpŕedu, z jevištního mostu a bočních jevištních lávek
i) červené filtry s rámečky
2. Poŕadatel je povinen zajistit, aby béhem predstavení nebyly poŕizovánv žádné zvukové, obrazové
nebo audiovizuální záznamy z predstavení a zajistí pomoc pri vykládce a nakládce kuli 2 osobami.
3. Poŕadatel odpovídá za zachování porád ku v prúbéhu vystoupení, za dodržování bezpečnostních,
požárních, hygienických a ostatních obecne právních predpisu.
4,

uzavŕení této smlouvy nezbavuje poŕadatele povinnosti získat príslušná povolení k verejné
produkci.

5, Poŕadatel se zavazuje uhradit odmenu za poskytnutí licence ve výši 14% z celkových hrubých tržeb
včetné predplatného, za každé jednotlivé predstavení díla divadelní aqentuŕe DIUA.
6. Poŕadatel zajistí ubytován dne 20.1.2013 pro 6osob /lžena, Srnužú/ a snídani.

V. Odpovédnost pri neuskutečnéní vystoupení
1. Nebude-Ii splnéna podmínka stanovena v čl. II, odd, 3 této smlouvy vyhrazuje si agentura právo
jednostranne bez nárokô druhé smluvní strany odstoupit od smlouvy.
2. Bude-Ii smlouva vvpovézena ve lhúté do 7 dnu pred sjednaným predstavením ze strany:
a) poŕadatele, uhradí poŕadatel agenture polovinu ze smluvní ceny
b) agentury, uhradí agentura poŕadateli polovinu vzniklých nákladu na predstavení
3, Bude-Ii smlouva vvpovézena ve lhúté kratší než 7 dnu pred sjednaným predstavením ze strany:
a) poŕadatele, uhradí poŕadatel aoentuŕe smluvní cenu v plné výši
b) agentury, uhradí agentura poŕadateli vzniklé náklady na predstavení
4, Neuskuteční-li se sjednané predstavení bez oŕedchozfho vvpovézeni smlouvy vinou:
a) poŕadatele, uhradí poŕadatel aoentuŕe celou smluvní cenu za predstavení, krorné
uvedených v bode 5 tohoto článku
b) agentury, uhradí agentura poŕadateli vzniklé náklady na predstavení, krorné
uvedených v bode 5, tohoto článku.

dúvodú
dúvodú
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5. Bude-Ii realizace predstavení znernožnéna z dúvodú hodných zvláštního zretele na strane urnélcú
napr. vážné onemocnení nebo úmrtí v rodine člena souboru, zmena alternace urnélce v souboru,
úŕecn! zákaz, havárie nebo z dúvodô vyšší moci mají obe smluvní strany právo od smlouvy
odstoupit bez nároku na finanční náhradu škody, pokud se nedohodnou jinak (náhradní termín).
6. Pokud bude predstavení plánováno v prírodním prostredí, je v zájmu poŕadatele mít pri
nepfíznivém počasí zajlšténé náhradní kryté prostory. Nepríznivé počasí, malý zájem o vstupenky
apod. nejsou dôvodern k odstoupení od smlouvy.

VI. Záverečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Její zmeny a doplňky musí mít písemnou
formu a musí být podepsány obéma smluvními stranami.
2. Smluvní strany se zavazují, že nebudou bez souhlasu ostatních smluvních stran poskytovat tretím
osobám žádné cenové, kalkulační ani jiné údaje, související s plnením této smlouvy, krorné
povinností vyplývajících z právních pŕedpisú platných pro ČR.
3. Neplatnost nékterého smluvního ustanovení nemá za následek neplatnost celé smlouvy, pokud se
nejedná o skutečnost, se kterou zákon spojuje takové účinky.
4. Ustanovení výslovne neupravena touto smlouvou se rídí obchodním zákoníkem, nepodléhají-li
režimu autorského zákona.
5. Podepsanou kopii této smlouvy zašlete láskavé
340 12 Švihov.

Ve vlhové

obratem zpét na adresu: Karel Soukup, Škoiní 124,

dne: 14.12.2012
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MESTO SLÁDKOVIČOVO
Technologický inkubátor
INOVATECH
Fučíkova 460
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....................
ii1\ .
poŕadatel

